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    Canvi en les directrius territorials en l’antic vall de torrents, hortes i grans superficies lliures.            

  Gran espai buit entre els turons de Barcelona i  Collserola amb vistes a la ciutat i a la desembocadura del Besòs.
  Marc territorial de la investigació urbana

Antic territori de rieres ,horts i granjes a la vall d’Horta, entre els tu-
rons del Nord de la ciutat de  Barcelona i les estribacions de la serra-
lada pre-litoral, on a través d’una sèrie de plans directors i projectes 
d’infraestructures urbanes va començar a sofrir una sèrie de canvis. 
Aquestes transformacions ,trascendentals per a  la ciutat, s’ inicien amb  
la construcció  al 1955, de la Residència FF, gran objecte que penjava 
de l’ antiga carretera de Cornellà a Fogars de Tordera i que  presidia i 
encara presideix un gran buit urbà que apareix dins del territori d’ Hor-
ta i que dóna nom a aquesta gran peça, el Vall d’ Hebrón. 

Més tard, va apareixer el projecte de la Ronda de Dalt i el Pla d’ Orde-
nació de l’ àrea Olímpica del Vall d’hebrón, redactat per Eduard Bru 
al 1988, el qual va imposar noves traces urbanes  que han capgirat el 
funcionament d’aquest fragment de ciutat, passant a vertebrar-se en 
relació perpendicular al màxim pendent del sector envers de les línies 
topogràfiques naturals que baixaven  pel pendent territorial.  

                              1986-1992 Ronda de Dalt

                            La Residència, objecte de referència del gran buit i peça fonamenltal per a l’inici de la transformació de la Vall d’Horta (1955) 1977_ Pla Vall Hebrón_Manel Ribes i Piera.

1988_ Esquema Director Ordenació àrea Vall Hebrón.MPGM_Ordenació àrea Vall Hebrón. 1988_ Pla Ordenació Àrea Olímpica Vall Hebrón.
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